
 
УКРАЇНА 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

 

від «11» жовтня 2012 року                                         № 703 

м. Олександрія 

 

Про організацію науково-методичної   

роботи з педагогічними кадрами  

у 2012 – 2013 навчальному році 

    

Відродження національної школи та піднесення її статусу потребують підвищення 

загальної і професійної культури педагогічних кадрів. Значна увага в сучасній школі 

приділяється вихованню людини, яка самостійно, творчо мислить, уміє знаходити й 

раціонально вирішувати проблеми. І ця мета вимагає сучасних засобів навчання, різноманітних 

методичних і педагогічних систем і рішень. При цьому центром методичних пошуків є 

особистість учня. Учитель повинен зробити все, щоб дитина стала активним учасником 

навчального процесу, важливо виробити в учня внутрішню потребу постійно здобувати знання, 

знати і вчитися. Тому суспільство вимагає від учителя глибоких професійних знань, фахової 

майстерності, високої культури. 

У 2011-2012н.р. методична служба управління освіти, молоді та спорту  здійснювала  

науково-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

працювала згідно з визначеними  річним планом роботи напрямками, головною метою яких 

було: 

- організація та методичний супровід діяльності міських методичних формувань; 

- методичне забезпечення проведення моніторингових досліджень в закладах освіти міста; 

- формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем 

психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; 

- здійснення психологічного супроводу інноваційних технологій управління, навчання та 

розвитку особистості, які впроваджуються в практику роботи закладів освіти; 

- вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, вихователів, 

узагальнення їх досвіду, впровадження в практику роботи педагогічних колективів міста; 

- забезпечення ефективної оперативної інформації про нові методики, технології, 

організацію і діагностику навчально-виховного процесу. 

Науково-методичний центр управління освіти, молоді та спорту будує свою діяльність на 

основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про науково-

методичний центр, інструктивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

Система методичної роботи була спрямована на реалізацію проблемної теми: 

«Підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів шляхом формування у них 

навичок науково-дослідницької роботи» та виконання завдань, на її реалізацію. 

Для всіх категорій працівників було організовано відповідні семінарські заняття, 

семінари-практикуми, конференції, творчі майстерні. 

Дотримуючись плану методичних заходів та удосконалюючи зміст, форми та методи 

роботи з педагогічними кадрами, методична служба організувала та провела 43 засідання 

міських методичних об’єднань, 36 семінарів для вчителів-предметників, 2 – для заступників 



директорів з навчально-виховної роботи,  3 – для заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів-організаторів,  2 – для бібліотекарів, 2 – для громадських інспекторів з охорони 

дитинства, 3 – для класних керівників, 6 – для резерву керівних кадрів, 5 – для молодих 

спеціалістів. За підтримки міської влади проведено дводенну всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Історія Олександрії: події, факти, документи». 

 На засіданнях ради науково-методичного центру  опрацьовано актуальні питання, зокрема  

щодо забезпечення закладів освіти підручниками, затверджено програми факультативів, 

гуртків; розглянуто методичні напрацювання педагогічних працівників, які атестуються на 

присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». 

З 20112012 н.р. міське методичне об’єднання вчителів української філології року м/о 

розпочало роботу над реалізацією проблеми «Методична культура вчителя як вища форма 

активності педагога, його саморозвитку» з метою удосконалення навчально-методичної 

діяльності вчителя та забезпечення високої результативності роботи.  

Протягом року було проведено засідання вчителів-словесників у серпні (2011р.), у січні та 

березні (2012р.) згідно з планом роботи на навчальний рік, у ході яких розглядалися такі 

питання: 

1) Вивчення нормативних документів МОНУ щодо викладання української мови та літератури 

в 2011-2012 н.р., методичні рекомендації;  

2) Проект Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і 

літератури»; 

3) застосування інноваційних методів роботи як засобу реалізації особистісного орієнтованого 

підходу до навчання учнів; 

4) активізація пізнавальної діяльності учнів через впровадження інноваційних форм і методів; 

5) проведення нестандартних, інтегрованих уроків літератури з використанням 

мультимедійних засобів навчання; 

6) комп’ютерне тестування як метод контролю рівня навчальних досягнень учнів. 

У січні було проведено семінар-практикум для вчителів міста на базі СЗНЗ №4  

«Корекційна педагогіка у викладанні української мови та літератури», в ході якого вчителі 

продемонстрували відповідні методи й прийоми з метою корекції знань та умінь учнів щодо 

засвоєння навчального матеріалу з предмету та формування навчального досвіду. Методичні 

рекомендації семінару буде використано вчителями в практичній діяльності, що сприятиме 

покращенню навчання учнів з початковим рівнем знання. 

Протягом навчального року проводилася робота між засіданнями такого змісту: методичні 

консультації, методичне навчання молодих і малодосвідчених педагогів; консультування 

вчителів, які атестуються; методичні діалоги з учителями шкіл, що проходили державну 

атестацію; анкетування педагогів щодо планування роботи м/о.  

На базі м/о створено експертну групу з числа вчителів, які мають педагогічні звання: 

«старший учитель» і «вчитель-методист», які займалися апробацією підручників, посібників, 

методичних матеріалів педагогів-новаторів і творчо працюючих учителів, досліджували 

результати моніторингу якості знань учнів з укр. мови та літератури за І і ІІ семестр і за рік.  

Велика увага вчителями-філологами приділяється роботі з обдарованими учнями, їх 

підготовці до участі у Всеукраїнських конкурсах, предметних олімпіадах. Тому й 

результативність участі в названих заходах досить висока: у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури брав участь 141 учень (І місце – 7, ІІ місце – 9, ІІІ місце – 10:  

НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв» - 7, ОНВК 

(ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 - ліцей) - 6, НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» - 3, 

ЛІТ - 4, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19-ДНЗ «Лісова казка» -3, НВК «ЗНЗ І-ІІІст. № 12 – ДНЗ» - 2, ЗНЗ 

І-ІІІст. № 15 – 1). 

У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з укр. мови та літератури брало участь 14 учнів. Із 

них: посіли І місце – 2 (НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 

мистецтв»), ІІ місце – 3 (ЛІТ, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19-ДНЗ «Лісова казка»), ІІІ місце – 4 (НВК 

«ЗНЗ І-ІІІст. № 12 – ДНЗ», НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – 

школа мистецтв», ЛІТ, НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»). 

У ХІІ конкурсі знавців української мови  ім. П.Яцика брали участь 220 учнів 3-11 кл. (ІІ 

етап: І місце – 9, ІІ місце – 10, ІІІ місце – 10; IІІ етап: І місце – 1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 1). 



У ІІ етапі ХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням: І місце – 1 (ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 - ліцей), ІІ місце – 1 (НВК 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»)  

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

ім. Т.Г. Шевченка у 2011-2012 н.р. брали участь 83 учні (І місце – 10, ІІ місце – 10, ІІІ місце – 

15): ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 - ліцей), ЗНЗ І-ІІІ ст. №2, ЗНЗ І-ІІІ ст. № 10, НВК «ЗНЗ І-ІІІст. № 

12 – ДНЗ», ЗНЗ І-ІІІ ст. № 15, ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16, ЛІТ, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19-ДНЗ «Лісова 

казка», ЛІТ, НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», НВО «Олександрійська 

гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв». 

У ІІІ Всеукраїнській грі «Соняшник» взяли участь учні ЗНЗ І-ІІІ ст. №2, ЗНЗ І-ІІ ст. №7, 

ЗНЗ І-ІІІ ст. №9, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19-ДНЗ «Лісова казка», ОНВК, ОК, НВК «Марто-

Іванівський ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ», НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. 

– школа мистецтв». 

Протягом 2011-2012 н.р. у закладах міста вчителями-філологами проводилися заходи, 

присвячені 290-річчю з дня народження Г.Сковороди, 100-річчю від дня народження 

А.Малишка, декади української культури, тижні української мови та літератури, Шевченківські 

дні, в ході яких учні поглиблювали знання з предмету, розширювали коло пізнавальних 

інтересів, формували особисту громадянську позицію. 

Вчителі української мови та літератури значну увагу приділяють науково-дослідницькій 

роботі краєзнавчого характеру. Так, 20-21 жовтня 2011р. вони взяли участь у роботі науково-

практичної конференції «Історія Олександрії – факти, події,документи». Власні цікаві 

дослідження продемонстрували вчителі: Московчук В.В. (ОНВК), Лазаревич С.Є. (НВК «ЗНЗ І-

ІІІ ст. № 19-ДНЗ «Лісова казка»).   

Систематично вчителі-філологи беруть участь у обласних етапах конкурсу професійної 

майстерності «Учитель року». У цьому навчальному році лауреатом обласного етапу конкурсу 

стала вчитель ОК Жуган О.Ю. 

Належна увага м/о до питань моделювання, вивчення, впровадження в практику роботи 

ЗНЗ перспективного педагогічного досвіду навчальних закладів міста та району сприяє 

вдосконаленню діяльності та підвищенню результативності праці вчителів-словесників. 

Зокрема, вивчався досвід Баєвської А.А. (НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19-ДНЗ «Лісова казка») та 

впроваджувалися її педагогічні ідеї щодо формування грамотності учнів, розвитку мовознавчих 

компетентностей. Зацікавила педагогів також робота вчителів Бахтали Л.В. (ЗНЗ І-ІІІ ст. №10) 

над реалізацією проблеми «Формування теоретичних знань школярів з мови та літератури 

шляхом впровадження інтерактивних технологій».  

              Сучасна мовна освіта України передбачає вдосконалення педагогічних технологій, 

наближення навчального процесу до вимог суспільства. У зв’язку з цим у 2011-2012 

навчальному році було створено творчу групу вчителів української мови та літератури, до 

складу якої увійшли Аннікова О.М., директор НМЦ; Баєвська А.А., учитель української мови та 

літератури НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.№19-ДНЗ «Лісова казка»; Хрієнко А.В., учитель української мови 

та літератури ЗНЗ І-ІІІ ст. №9; Руденко Т.Л., учитель української мови та літератури СЗНЗ І-

Ііст.№4; Пристайко О.С., учитель української мови та літератури ЗНЗ І-ІІІ ст. №2;Злочевська 

Н.В.,   учитель української мови та літератури ЗНЗ І-ІІ ст. №8; Жуган О.Ю., учитель української 

мови та літератури НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».  

              Члени творчої групи протягом 2011-2012 н.р. працювали над науково-методичною 

проблемою «Підвищення ефективності проведення уроків української мови та літератури 

шляхом упровадження  новітніх освітніх технологій». Мета діяльності творчої групи вчителів 

української мови та літератури: розкрити значущість інноваційних технологій у сучасній 

системі освіти; сприяти практичному впровадженню інноваційних технологій у навчально-

виховний процес з метою формування компетентної особистості. Роботу творчої групи над 

науково-методичною проблемою сплановано за трьома етапами: підготовчий (2011-2012 н.р.); 

основний (2012-2013 н.р., 2013-2014 н.р.); підсумковий (20014-2015 н.р.). 

               Відповідно до вимог щодо ведення ділової документації оформлено 2 протоколи.  

Високий професійний рівень учителя світової літератури – мета роботи міської творчої 

групи вчителів світової літератури.  



Основним шляхом реалізації поставлених задач є урок-діалог, проведений на засадах 

культурологічного аналізу, який приводить учнів до особистих глобальних відкриттів. Тому 

впровадженню у практику роботи засад уроку-діалогу, його вдосконаленню, засвоєнню нових 

шляхів і методів аналізу художнього твору підпорядкована система роботи творчої групи 

словесників. 

 Відповідно до плану роботи було проведено практичні («Шляхи аналізу поеми О.Блока 

«Скіфи», «Шляхи та методи аналізу оповідання М. Павича «Дамаскін») та теоретичні заняття 

(опрацьовано праці вітчизняних і світових літературознавців: Гагаев А.А., Гагаев П.А. 

«Художественный текст как культурно-исторический феномен. Теория и практика прочтения»; 

Ковбасенко Ю. «Мистецтво аналізу й інтерпретації художнього тексту»; Кирилюк З.В. «Світова 

література. Античність. Середньовіччя. Бароко. Класицизм», К.В.Таранік-Ткачук 

«Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у старших класах»).  

Плідною була робота у малих групах, яка надала можливість кожному учителю 

висловити свою думку, глибоко проаналізувати запропонований текст або уривок і подати свої 

висновки на розсуд колег. 

Найбільш активно працювали такі педагоги: Решетняк О.Д., Шуплєцова Ю.В., Будко 

О.Б., Клименко О.М., виступи яких стали справжньою школою передового досвіду і завжди 

викликали щирий інтерес колег. 

У місті функціонують 17 дошкільних навчальних закладів  та 4 дошкільні підрозділи у 

складі НВК, які відвідують 2990 дітей (за статистичними даними), що становить  71 % 

охоплення дітей віком від 1 до 6(7) років дошкільною освітою.  

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 року № 2442 – УІ «Про внесення 

змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної 

освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Тому і розроблена Програма розвитку дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Завдання дошкільних закладів у контексті цієї 

програми – це забезпечити всебічну підготовку дітей старшого дошкільного віку до навчання у 

школі і до життя в суспільстві. 

Показник  охоплення дітей 5-ти річного віку всіма формами дошкільної освіти становить  

100% (826 дітей, з них – 780 відвідують ДНЗ, 8 – відвідують структурний підрозділ БДЮТ клуб 

за місцем проживання «Промінь», 38 дітей охоплені соціально-педагогічним патронатом). 

У рамках заходів по реалізації завдань з наступності в роботі ДНЗ та ЗНЗ 19 березня 

2012 року під гаслом «Впевнений старт майбутніх першокласників» відбулася міська 

батьківська конференція вихованців дошкільних навчальних закладів. На конференції були 

присутні міський голова Цапюк С.К., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Чумак О.М., батьки, педагогічні працівники ДНЗ, вчителі початкових 

класів ЗНЗ, НВК, представники НМЦ управління освіти, молоді та спорту, всього біля 200 осіб. 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 задіяний у дослідно-експериментальній 

роботі  регіонального рівня з проблеми «Формування творчих здібностей у старших 

дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності» за програмою «Впевнений старт» 

(2011-2016 рр.). У рамках експерименту заклад поглиблено працює над розділом «Художньо-

естетичний розвиток», який забезпечується в образотворчій, музичній та театралізованій 

діяльності старших дошкільників. Наразі завершився підготовчий етап дослідно-

експериментальної роботи. 

З метою розкриття творчого потенціалу дітей, їх таланту традиційно       01.06.2012р. в 

Палаці культури «Світлопільський» відбувся Х міський фестиваль дитячої творчості 

«Першоцвіт» для дітей дошкільного віку, сюжетом якого стала тема «Казковий світ».  

Всього в 2011-2012 н.р. в 11-х класах навчався 521 учень. Всі отримали атестат про повну 

загальну середню освіту. 20 випускників нагороджено золотою медаллю «За особливі успіхи у 

навчанні», 12 – отримало срібну медаль «За успіхи у навчанні». У 9-х класах навчався 861 

учень. 25 випускників отримало свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

Про якість освіти, яку отримують наші випускники свідчить результат вступу до ВНЗ. В 

цьому році 85 % випускників стали студентами ВНЗ.  



Працювало 32 профільних класи у 8 ЗНЗ,  в яких навчалися 648 учнів, що становить 67 % 

від загальної кількості учнів 10-11 класів.  Найбільш поширеними профілями є історичний (134 

учні – 20,7 % від кількості учнів профільних класів) і математичний (134 учні – 20,7 % від 

кількості учнів профільних класів).  100 % охоплення профільним навчанням спостерігається в 

НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка» ліцеї інформаційних технологій, ОНВК, 

НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», та НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19 – ДНЗ 

«Лісова казка». В закладах освіти міста виділяються внутрішньошкільні  форми організації 

профільного навчання – це профільні класи і групи в багатопрофільних закладах, міжшкільні 

профільні групи, факультативи, курси.  

Відповідно до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка здійснюється у 8-

9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленому вибору ними напряму 

профільного навчання у старшій школі. Допрофільна підготовка здійснюється в основному як 

поглиблене вивчення окремих предметів. У 2011-2012 н.р. допрофільна підготовка 

здійснювалася у 7 навчальних закладах, 34 класах. Кількість учнів у допрофільних класах – 805 

учнів, що становить 50% від загальної кількості учнів 8-9 класів. 

Науково-методичний центр здійснював методичне забезпечення  проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти. З метою якісної 

підготовки випускників навчальних закладів до                    ЗНО-2012 в загальноосвітніх 

навчальних закладах, протягом січня-лютого 2012 року проведено Уроки ЗНО-2012 за 

навчально-методичними матеріалами, наданими Одеським регіональним центром оцінювання 

якості освіти. Всього на базі пунктів тестування міста Олександрії проводилось тестування з 8 

предметів, на які було зареєстровано 5793 учасники. До участі у ЗНО було залучено 245 

педпрацівників,  підготовлено 104 аудиторії. За пунктами тестування міста були закріплені такі 

територіальні одиниці: м. Олександрія, Олександрійський, Петровський, Онуфріївський, 

Знам’янський райони та міста Знам’янка та Світловодськ.  

У 2011-2012 н.р. у навчальних закладах міста працювало 1075 педагогічних працівників. 

Забезпеченість закладів педпрацівниками – 100%. У ЗНЗ працює 94 % вчителів з вищою 

освітою, в ДНЗ 48 %, в ПНЗ 67%.  

Підвищення професійного рівня педагогів значною мірою залежить від підвищення їх 

кваліфікації.  У 2011-2012 н.р.  курси підвищення кваліфікації пройшов 141 педагог. 

Атестовано 197 педагогічних працівників. 

Кожного року педагогічні працівники міста показують свою майстерність у 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».  У 2012 році  Жуган Оксана Юріївна, вчитель 

української мови та літератури, Полатайко Ірина Володимирівна, вчитель англійської мови  

НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» та Лоцман Віталій Олександрович, 

учитель фізичної культури НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – 

школа мистецтв» стали лауреатами обласного етапу, Богачова Ірина Вікторівна, учитель 

біології НВК «ЗНЗ І-ІІІст. № 12 - ДНЗ», учасником обласного етапу конкурсу.  

У 2011-2012н.р. міський етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводився з 20-и 

навчальних предметів. У міському етапі олімпіад взяло участь 1536 учнів, з них 458 призерів. В 

обласних олімпіадах взяло участь 252 переможця міських олімпіад, 158 з них стали призерами, 

що становить 63 % від загальної кількості учасників. Серед регіонів Кіровоградської області 

Олександрія стоїть на другому місці. Серед призерів обласних олімпіад учні загальноосвітніх 

навчальних закладів 8, 9, 10, НВК «ЗНЗ І-ІІІст. № 12 – ДНЗ», НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19-ДНЗ 

«Лісова казка», ОНВК, НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 

мистецтв», Олександрійського колегіуму, Ліцею інформаційних технологій. Частка призерів 

серед  учнів закладів нового типу становить 85,4 %. Учасниками ІУ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  стало 33 учня, з них 16 призерів. Особливі слова заслуговує команда 

учнів-учасників Всеукраїнської  олімпіади з інформатики. Команда від Кіровоградської області 

складалася виключно з 13 учнів ЛІТ, 10 з яких вибороли призові місця, а учень 11 класу Нагін 

Сергій – абсолютним переможцем. 

 Аналізуючи участь учнів міста в міжнародних учнівських  олімпіадах з  базових 

дисциплін,  слід відмітити стабільність  за кількістю учасників і призерів.   



Виховна робота у 2011 – 2012 н.р. була спрямована на реалізацію методичної проблеми 

«Вдосконалення професійної майстерності, підвищення фахового та професійного рівня 

педагогічних працівників шляхом впровадження новітніх технологій навчання та виховання».   

  У  квітні-травні проводився 9 огляд-конкурс  шкільної самодіяльності «Мистецький 

вернісаж». У фестивалі взяли участь шкільні колективи 17 загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. На заключному концерті «Мистецького вернісажу»  було вручено 106 дипломів, грамот і 

подяк переможцям фестивалю та їхнім керівникам.  

Для забезпечення належного рівня виховної роботи 17 ЗНЗ міста мають достатній 

кадровий потенціал: 5 заступників директорів з виховної роботи та 12 заступників директорів 

з навчально-виховної роботи, що за функціональними обов’язками відповідають за виховну 

роботу, 23 педагоги-організатори, 17 керівників шкільних методичних об’єднань класних 

керівників. До цього процесу долучаються практичні психологи та соціальні педагоги, 

вчителі-предметники. 

Виховна діяльність на рівні міста, навчальних закладів, класів спрямовується на 

впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» і відповідно на створення моделей виховних систем, як основи 

цілісного виховного простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток конкурентноздатної, 

соціально мобільної, компетентної особистості. Програма впроваджується в процесі організації 

позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, у системі роботи органів 

учнівського самоврядування, у взаємодії з батьками, установами, організаціями. 

Виховна діяльність спрямовується на підвищення компетентностей педагогів-виховників 

щодо організації ефективного виховного процесу, впровадження інноваційних виховних та 

освітніх технологій. Якість навчально-виховного процесу, дієвості роботи над створенням 

позитивного виховного середовища, значною мірою залежить від професійної компетентності 

педагогів. Тож, обираючи стратегію розвитку навчального закладу, адміністрація з 

педагогічним колективом враховують особливості контингенту учнів та власні можливості, 

впроваджуючи сучасні технології навчання і виховання.  

Так, засідання методичних формувань включають елементи, або проходять у формі 

тренінгів, ділових ігор, моделювання проектів, аукціонів «Пошук творчих ідей» і таке інше, що 

активізує діяльність їх учасників та стимулює в подальшому до використання даних форм у 

роботі шкільних методичних формувань, у роботі учнями.  

Важливим аспектом є творче спілкування, що сприяє творчому підходу у розв’язуванні 

педагогічних проблем, що потребує активності всіх членів методичного формування, створює 

позитивну мотивацію на вдосконалення власної творчої майстерні організаторів виховного 

процесу. Серед форм: «круглі столи», тренінги, обмін досвідом, творчі звіти класних керівників 

тощо. Отриманий досвід вони переносять на власну діяльність, передають колегам.                                                            

Стимулюється вивчення досвіду роботи різних категорій педагогічних працівників на 

рівні міста й навчальних закладів. Так,  у 2011-2012 році вивчався досвід роботи класних 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста з проблеми «Інноваційний підхід в 

організації змістовного дозвілля школярів». Як підсумок, видано збірник «З досвіду роботи 

класних керівників» (надрукований за рішенням методичної ради науково-методичного центру 

управління освіти, молоді та спорту міської ради  від 21 березня 2012 року № 2). 

Своїми творчими доробками  організатори виховної діяльності  діляться на сторінках 

науково-практичного журналу «Педагогічна думка», в газеті «Освітянське слово» тощо. Їх 

досвід презентується на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань, узагальнюється 

у формі буклетів, посібників, статей у періодичних виданнях.  

Важливим аспектом у вибудові виховного простору є залучення самих вихованців до 

активної участі у його моделюванні і реалізації через участь  у роботі органів учнівського 

самоврядування. Так, протягом ІІ семестру 2012 року вивчалося питання діяльності органів 

учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста з послідуючим його 

винесенням на колегію управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради.   

Волонтерська робота, що організована  органами учнівських                самоврядувань, а 

також вихованцями гуртка громадянського виховання «Школа лідерів» Центру дитячої та 

юнацької творчості ім.О.Шакала, дає свої позитивні результати, про що свідчать підсумки 

акцій: «СНІД! Не залишайся байдужим»; проект «Подаруй дитині іграшку», присвячений  Дню 



Святого Миколая для дітей з дитячих будинків; VII Всеукраїнська благодійна акція «Серце до 

серця».  Зібрані кошти (4197 грн. 55 коп.) використані на допомогу дітям хворим на цукровий 

діабет.  

Традиційним стало проведення у місті чемпіонатів з інтелектуальних ігор: «Що? Де? 

Коли?», «Брейн-ринг» у молодшій та старшій віковій категорії,  інтелектуальних ігор у 

молодшій лізі (5-6 класи), туристсько-спортивних змагань, фестивалів Дружин юних 

рятувальників, Козацької слави, клубів веселих та кмітливих, конкурсів екологічних агітбригад, 

конкурсу-захисту екологічних проектів, виставки-конкурсу «Новорічна композиція» та 

«Український сувенір», змагань осередків «Школи безпеки». 

Протягом навчального року учнівські колективи активно беруть участь в акціях 

«Милосердя», присвячених Міжнародному дню інвалідів,  Дню людей похилого віку, акції 

«Зірка пам’яті», «Ветеран он-лайн»,  Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом, благодійних 

заходах до Різдвяних та Великодніх свят, марафоні милосердя «Чорнобильський дзвін» та 

«Врятуємо дітей Європи». 

У 2011-2012 н.р. започатковано міський конкурс серед загальноосвітніх навчальних 

закладів по благоустрою та упорядкуванню територій закладів «Квітни, школо».  

За  2011-2012 н.р. вихованці  гуртка  «Основи   технічної  творчості» (керівник Піскова 

С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Ліцею інформаційних технологій) 

підготували  і  захистили  роботи  на  обласних,  Всеукраїнських та  Міжнародних  конкурсах-

захистах,  науково-практичних  конференціях,  телевізійних  проектах.  Так,  Лучко  Ігор  (учень 

11 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа») з роботою «Авіамобіль на 

водневому паливі», Береза Сергій (учень 10 класу Ліцею інформаційних технологій) з  роботою  

«Освітлення  приміщень  за  допомогою  сучасних  технологій»,  Попович Ольга (учениця 11-А 

класу Ліцею інформаційних технологій)  з роботою «Будинок – крапля»  та  Гришина  Марина 

(учениця    10-А класу Ліцею інформаційних технологій) з  роботою  «Біопосуд  з картопляних  

лушпинок» визнані  «Винахідниками  року – 2012» в  Україні. Ці учні стали переможцями  

телевізійного  проекту «Інтелект UA» (на 5 каналі українського телебачення). 

З 13 по 17 лютого  2012 року був проведений Національний етап 63-го Міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості школярів «International Science and Engineering Fa» (ISEF 

2012). У Національному етапі Кіровоградську область представляли переможці І етапу 

конкурсу. Всі переможці І етапу отримали сертифікати учасника очного туру Національного 

етапу «Intel-Еко Україна 2012». 

Переможцями Національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної 

творчості школярів «Intel-ISEF» cтали 3 учні Ліцею інформаційних технологій. 

Переможцем Національного етапу відбору на міжнародний конкурс «Intel-ISEF 2012» 

став Лучко І. Він був нагороджений премією 2-го Президента Леоніда Кучми і сертифікатом на 

можливість представляти Україну в  м. Хьюстон (США), де виборов почесне ІV місце.  

Вихованці Піскової С.В. щорічно беруть участь у ІІ (обласному) та ІІІ (Всеукраїнському) 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У 

2011 році 10 учнів стали призерами ІІ етапу конкурсу. Черевашко Даніїл Ростиславович (учень 

10-А класу Ліцею інформаційних технологій) з  науково-дослідницькою  роботою  

«Портативний  фільтр  для  води»  став  переможцем  ІІ-го  (обласного) та ІІІ-го 

(Всеукраїнського)  конкурсу-захисту  робіт  учнів-членів  МАН  України.  Його було відзначено 

та направлено (разом з 11-ма представниками з різних регіонів України) до навчання у науковій 

школі з фізики в м.Женева (Швейцарія) у рамках міжнародного освітньо-наукового проекту 

«Сучасна наука та суспільство», організованого Національним центром «Мала академія наук 

України» та Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН). 

Призерами  VІІ  відкритої  Всеукраїнської освітньо-наукової конференції юних 

астрономів  «Через  терени  до  зірок»  стали  6 учнів Ліцею інформаційних технологій  

(керівник Піскова С.В.). 

Мережа позашкільних навчальних закладів міста збережена. У підпорядкуванні 

управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради знаходяться три 

позашкільних навчальних заклади - Будинок дитячої та юнацької творчості, Центр дитячої та  

юнацької творчості ім.О.Шакала та дитячо-юнацька спортивна школа № 2.  



Про рівень підготовки вихованців БДЮТ свідчать результати їх участі в міських, обласних 

та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях.  

       Вихованці  авіамодельного  гуртка (керівник Чумак В. І.)  вибороли  ІІІ місце у Чемпіонаті   

Кривбасу  з  авіамодельного  спорту. Вихованці  туристсько-краєзнавчого  гуртка  (керівник 

Мажаєв Ю. В.)  стали  переможцями  в  обласному  конкурсі  на  кращу  туристсько-краєзнавчу  

експедицію  учнівської  молоді  «Мій  рідний  край» зі  звітом «Стежками  козацької  слави»  та 

вибороли  ІІ  місце  серед  категорійних  походів  на  І етапі  Чемпіонату  України  з  

туристсько-спортивних  походів  серед  учнівської  молоді. Вихованці  гуртка  «Юних  гірських  

туристів»  (керівник Ізмайлов С. П.)  зайняли  І місце  у  відкритих  змаганнях  Кіровоградської  

області  з  альпінізму  в  класі  «Малих  Гір»,   ІІ  місце  у  відкритих  змаганнях  області  з  

альпінізму у зимовому  класі «Заочні  змагання». Збірна  команда  туристів (керівник Мажаєв А. 

Ю.)  зайняла  ІІ  місце  у  Четвертому  обласному  відкритому  Чемпіонаті  області  зі  

спортивних  походів,  присвяченому  67-ій  річниці  Перемоги у  Великій  Вітчизняний  війні. 

Вихованець  Ізмайлов  Михайло  став  переможцем  в  обласному  фотоконкурсі  «Туризм  нас  

єднає»  у  номінаціях  «Туристські  зльоти та змагання»  та  «Наші  мандри». Вихованці  

фотогуртка (керівник  Бабійчук Т.А.)  зайняли  І  місце  в  обласному  зльоті-конкурсі юних  

фотоаматорів. 

У 2011-2012 н.р. педагогічним колективом БДЮТ організовано позашкільну роботу в 

Олександрійській загальноосвітній школі – інтернат І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування: працювали гуртки від Будинку дитячої та юнацької 

творчості: «Духовий оркестр», «Гурток початкового технічного моделювання», секція 

«Волейболу», «Сувенір», «Бісероплетіння». 

 Колектив БДЮТ щорічно організовує літні наметові табори у АР Крим на узбережжі 

Чорного моря. Туристичний табір поблизу селища Форос (керівник гуртка Ізмайлов С. П.) 

задовольняє потреби молоді у віці від 18 до 30 років у заняттях з альпінізму та скелелазіння. 

Туристичний табір поблизу Алушти у сел. Рибаче (керівник гуртка Мажаєв Ю. В.) задовольняє 

потреби сімейних родин у оздоровчому відпочинку на узбережжі та здійснення екскурсійно-

краєзнавчих подорожей з відвідуванням історичних об’єктів: Лівадійського, Масандрівського 

та Алупкінських палаців, Ластівчиного гнізда та Ботанічного саду.   

Творчі досягнення педагогів БДЮТ і їх вихованців привернули увагу педагогічної 

громадськості міста. Тому, на базі Будинку дитячої та юнацької творчості 22.11.2011 року було 

проведено методичний семінар для вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх 

навчальних закладів з теми «Розвиток творчої особистості засобами образотворчого 

мистецтва».  

За допомогою позашкільних навчальних закладів, щороку у місті, проводяться міські 

масові заходи «День позашкільника», свята з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту 

дітей, Дня молоді.  

Центр дитячої та юнацької творчості ім.О.Шакала працює в естетичному напрямку і має 

три відділення: хореографічне, мистецьке та декоративно-ужиткове. Результатом роботи у 

2011-2012 навчальному році стали досягнення  вихованців: 4 – переможця Всеукраїнських 

конкурсів, 17 - переможців обласних конкурсів та 16  переможців міських масових заходів. 

           За підсумками 2011-2012 н.р. вихованці народного художнього колективу-студії  

«Художнє різьблення» (керівник Кудря Д. В.)  стали переможцями  XVІІ Всеукраїнського 

фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі  та V Всеукраїнської 

виставки-фестивалю «Обдаровані діти України». У Всеукраїнському конкурсі «Таланти 

багатодітної родини» вихованець народного художнього колективу-студії  «Художнє 

різьблення»  Бізін Владислав виборов перемогу й отримав путівку до міжнародного дитячого 

центру «Артек».   

Команда КВК ЦДЮТ «Ю.NET»  (керівники команди Кошель І. Г. і Никитюк І. В.) 

перемогла  у півфіналі та увійшла до фіналу обласного чемпіонату шкільних команд КВН 

сезону 2011-2012 н.р. 

Вихованці міського парламенту дітей Антоненко  К. та Гончаренко  Ю. готують 

програму «Без секретів» на  міському телебаченні (канал «КТМ»). 



Під час літнього оздоровлення дітей у пришкільних таборах відпочинку ЦДЮТ було 

розроблено та запропоновано розклад роботи гуртків на базі ЗНЗ міста.  Для кожного закладу 

був визначений індивідуальний перелік гуртків відповідно до потреб і запиту самих школярів.  

Також педагоги закладу постійно підвищують свій фаховий рівень через участь у 

міських семінарах. Протягом 2011-2012 н.р. було  організовано та проведено міські  семінари 

мистецького відділу для педагогів-організаторів ЗНЗ міста на тему: «Розвиток виховної системи 

закладу в контексті особистісно - зорієнтованого навчання»,  семінар хореографічного відділу 

для музичних керівників ДНЗ «Врахування вікових особливостей дітей у підборі 

хореографічних композицій, музичного матеріалу та створення сценічного образу».  

Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділення баскетболу, велоспорту, налічує 

відділення кіокушинкай карате, гандболу, боксу, спортивної гімнастики, футболу, волейболу. 

Протягом 2011-2012 н.р. вихованці ДЮСШ № 2 брали участь  у 85-ти змаганнях різних 

рівнів і досягли певних результатів. Так, у Чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате (у розділах 

„куміте”, „ката” серед кадетів 1995-1996 року народження)  у м. Вроцлав (Польща) стали 

переможцями: Слинько М. - ІІ місце, Пальцев В.  – ІІ місце, Друзенко І. – V місце. 

За підсумками навчального року 11 вихованців виконали нормативи кандидатів у майстри 

спорту (4 з велоспорту, 4 з кіокушинкай карате, 3 з боксу.) 

Всього у 3 позашкільних навчальних закладах управління освіти, молоді та спорту 

виховуються 2339 учнів, 55 гуртків і секцій (30 % дітей). 

При навчально-виховному об’єднанні «Олександрійська гімназія ім..Т.Г.Шевченка – ЗНЗ 

І-ІІ ст. - школа мистецтв»   працює позашкільний підрозділ «Школа мистецтв», яку відвідують 

424 вихованців. 

Годин, передбачених на позакласну гурткову роботу у фонді загальноосвітніх 

навчальних закладів  (оплачуваних) – 112,5 та 8 гуртків (120 вихованців), в таких закладах: ЛІТ, 

ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей), НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.№19 – ДНЗ «Лісова казка», НВК 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», ЗНЗ І-ІІІ ст. №10, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. 

№12- ДНЗ»,  ЗНЗ І-ІІІ ст. №16, НВК  «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ». 

У місті також зареєстровані та співпрацюють з управлінням освіти, молоді та спорту 

громадські фізкультурно-спортивні організації: військово-патріотичний спортивний клуб 

«Захист» (220 вихованців); клуб східних видів єдиноборств «Ояма» (112 вихованців); ДЮФК 

«Аметист - 2001» (308 вихованців); «Пілігрім»   (55 вихованців); ДЮСШ ФСТ «Україна» (216 

вихованців). 

Заклади управління культури і туризму Олександрійської міської ради: Олександрійська 

дитяча музична школа (315 вихованців), Димитровська дитяча музична школа (66 вихованців), 

Пантаївська дитяча музична школа (50 вихованців),  Олександрійська дитяча художня школа 

(118 вихованців).  

При Палаці культури «Світлопільський» працює  27 клубних формувань,   12 гуртків 

самодіяльності, спортивний клуб (553 дитини).  

При міському Палаці культури (по вул.6-го Грудня, 2) діють гуртки: клуб цікавих 

зустрічей (26 дітей), клуб «Чомучки» (25), вокальний ансамбль «Сонечко» (8), дитяча студія 

вокального ансамблю «Перлина» (12),підготовча група ансамблю танцю «Віночок (16), 

хореографічний колектив естрадно-спортивного танцю «Стиль» (30 дітей).  

Всього охоплено дітей позашкільною освітою 5013 вихованців (65 % від загальної 

кількості учнів, з них дітей пільгових категорій – 81). 

 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити роботу науково-методичного центру управління освіти, методичних 

служб навчальних закладів щодо реалізації науково-методичної теми «Підвищення 

методологічної підготовки педагогічних кадрів шляхом формування у них навичок науково-

дослідницької роботи». 

2. Вважати головними напрямами діяльності науково-методичного центру: 

 - удосконалення системи науково-методичної роботи на основі впровадження новітніх 

технологій; 



 - підвищення рівня науково-методичного забезпечення впровадження профільного 

навчання, готовності вчителя профільної школи до формування життєвих компетентностей 

старшокласників; 

 - забезпечення підвищення якості освіти та її відповідність сучасним стандартам на основі 

ефективного використання потенціалу кожного навчального закладу; 

 - підвищення рівня інформаційно-комунікаційної грамотності керівників навчальних 

закладів і педагогічних колективів; 

 - продовження    діяльності    щодо    вивчення    і     впровадження       інноваційних  

технологій,  досвіду  творчої  реалізації  педагогічних   ідей В.О.Сухомлинського в сучасних 

умовах; 

 - забезпечення психолого-педагогічного супроводу викладання навчальних предметів; 

 - забезпечення   реалізації  особистісно   зорієнтованих  технологій,   інтерактивних 

технологій навчання  і  виховання  в  усіх елементах структури педагогічного  процесу; 

 - сприяння      науково-дослідницькій       діяльності      педагогів,      вивчення       та 

популяризація досвіду роботи творчих педагогічних працівників; 

 - сприяння  підвищенню   професійної    майстерності    педагогів   через розвиток у них 

творчого потенціалу; 

 - науково-методичне   забезпечення   трансформування   нових   педагогічних  ідей, 

інноваційних технологій, перспективного педагогічного  досвіду в  практичну  діяльність      

освітян міста; 

 - науково-методичне     забезпечення     удосконалення    професійної   майстерності  

педагогів у міжкурсовий період; 

 - організаційно-методичний    супровід     апробації     навчальної    та     методичної 

літератури. 

3. Затвердити перелік міських методичних об’єднань та їх керівників: 

 
№ 
пп 

Методичне об’єднання Керівники методичних об’єднань Методична тема 

1. Вчителів української 

мови та літератури 
Заступник директора з навчально-виховної 

роботи ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів  № 17 – 

ліцей), спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист Піскова О.Г. 

Методична культура вчителя 

як вища форма активності 

педагога, його саморозвитку. 

2. Вчителів англійської 

мови 
 

Спеціаліст вищої категорії, Кузьменок 

О.М., учитель ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 
Використання інтерактивних 

технологій на уроках 

іноземної мови. 

3. Вчителів німецької 

мови 
Вчитель НВК «Олександрійський колегіум 

– спеціалізована школа», спеціаліст вищої 

категорії, учитель-методист   
Сизова С.В. 

Сучасні технології 

викладання німецької мови. 

4. Вчителів математики Заступник директора з навчально-виховної 

роботи ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей), вчитель вищої категорії, старший 

учитель Ворона Т.І. 

Розвиток особистості учня, 

його творчого потенціалу та 

пізнавальної активності; 

практичне спрямування 

теоретичних знань. 
5. Вчителів 

суспільствознавчих 

дисциплін 

Вчитель ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2  
ім. М. Горького, спеціаліст вищої категорії, 

старший вчитель Слєта В.Я. 

Шляхи і методи 

удосконалення уроків 

суспільствознавчих 

дисциплін в системі 

особистісного орієнтованого 

навчання 
6. Вчителів фізики 

 
Спеціаліст вищої категорії Чиж Л.І., 

учитель НВК «Олександрійський колегіум 

– спеціалізована школа» 

Впровадження профільного 

навчання та підвищення 

знань учнів з фізики. 
7. Вчителів хімії Вчитель ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2    

ім. М.Горького, спеціаліст  вищої категорії, 

вчитель-методист Гайдук Т.В. 

Удосконалення фахової 

майстерності вчителів у 

активізації пізнавальної 

діяльності та творчих 

здібностей учнів на уроках 



хімії з використанням 

новітніх технологій 

проведення уроку. 
8. Вчителів біології Заступник директора з навчально-виховної 

роботи НВО «Олександрійська гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа 

мистецтв», спеціаліст  вищої категорії, 

вчитель-методист Соколенко Л.І.  

Формування екологічних 

компетентностей на уроках 

біології 

9. Вчителів географії  Вчитель ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 10, спеціаліст 

вищої категорії,  старший вчитель 

Лозінський О.М. 

Активізація творчого 

потенціалу та вдосконалення 

індивідуальних можливостей 

учнів на уроках географії. 
10. Вчителів основ 

економіки 
Вчитель ліцею інформаційних технологій, 

спеціаліст вищої категорі, вчитель-

методист Бердник Н.О. 

Формування економічної і 

життєвої компетентності, 

сприяння самоосвіті та 

самореалізації учнів. 
11. Вчителів інформатики Вчитель ліцею інформаційних технологій , 

вчитель І кваліфікаційної категорії  

Іваненко О.П. 

Впровадження засобів 

сучасних технологій у 

навчально-пізнавальну 

діяльність учнів. 
12. Вчителів світової 

літератури, російської 

мови та літератури  

Вчитель НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19 – 

ДНЗ «Лісова казка», учитель-методист 

Решетняк О.Д. 

Шляхи аналізу художнього 

твору та розвиток творчих 

здібностей дітей. 
13. Вчителів основ здоров’я Заступник директора з навчально-виховної 

роботи  ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2 

ім.М.Горького Унтілова О.В., спеціаліст 

вищої категорії, старший вчитель  

Підвищення ефективності 

уроку, формування в учнів 

мотивації щодо дбайливого 

ставлення до життя і здоров’я 

шляхом впровадження 

інноваційних технологій, 

інтерактивних методів 

навчання та навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок. Вдосконалення 

професійної майстерності 

педагогічних кадрів, 

підвищення результативності 

і якості навчального процесу. 
14. Вчителів 

образотворчого 

мистецтва та художньої 

культури 

Вчитель ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей), спеціаліст вищої категорії, старший 

вчитель Павленко Н.С. 

Розвиток творчих здібностей 

дитини, її образного, 

асоціативного, логічного 

мислення, уяви, фантазії.  
15. Вчителів музичного 

мистецтва 
Вчитель НВК «Олександрійський колегіум 

– спеціалізована школа», спеціаліст вищої 

категорії, старший вчитель Демешко М.Ф. 

Шляхи активізації 

пізнавальної діяльності у 

процесі сприймання та 

використання музичних 

творів. 
16. Вчителів трудового 

навчання 
Вчитель ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей), спеціаліст вищої категорії 

Моргаленко В.А. 
 

Підвищення якості 

викладання предмету 

«Трудове навчання» та 

«Технології» шляхом 

впровадження інноваційних 

технологій навчання. 
17. Вчителів фізкультури Вчитель  НВО «Олександрійська гімназія 

ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв», спеціаліст  вищої 

категорії, учитель-методист Тарасенко 

Т.М. 

Створення 

здоров’язберігаючого 

середовища – шлях до 

розвитку особистості, 

зберігання та зміцнення 

здоров’я дитини. 
18. Вчителів курсу «Захист 

Вітчизни» 
Вчитель  ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей) Петренко О.О. 
Створення 

здоров’язберігаючого 



середовища – шлях до 

розвитку особистості, 

зберігання та зміцнення 

здоров’я дитини. 
19. Заступників директорів 

з виховної роботи та 

педагогів-організаторів  

Заступник директора з виховної роботи  

НВО «Олександрійська гімназія 

ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв» Столярова В.І.,  

спеціаліст вищої категорії, старший 

учитель.  

Забезпечення умов для 

багатогранного розвитку 

особистості  кожного учня 

шляхом гуманізації 

виховного процесу. 

20. Класних керівників Вчитель ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей), спеціаліст вищої категорії 

Московчук В.В. 

Організація діяльності 

класного керівника, 

становлення і розвиток 

виховних систем класних 

колективів. 
21. Практичних психологів.  Практичний психолог НВО 

«Олександрійська гімназія 

ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв» Черниш Т.В., спеціаліст  
Вищої  категорії, практичний психолог – 

методист  

Соціально-психологічний 

супровід навчально-

виховного процесу в закладах 

освіти 

22. Логопедів Логопед ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17-ліцей)  

Самофалова І.В. 
Методика корекційно- 

розвивального навчання дітей 

із затримкою мовленнєвого 

розвитку. 
23. Вчителів перших класів Вчитель НВО «Олександрійська гімназія 

ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв», спеціаліст  вищої 

категорії, Гладкова С.П. 

Сучасні педагогічні  

технології особистісно 

орієнтованого навчання та 

виховання учнів навчальної 

школи. 
24. Вчителів других класів Вчитель  НВО «Олександрійська гімназія 

ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв», спеціаліст  вищої 

категорії, учитель-методист Царенко Н.С. 

 

  

Розвиток розумових, 

пізнавальних, творчих 

здібностей молодших 

школярів на основі 

індивідуального підходу до 

організації навчально-

виховного процесу.  
25. Вчителів третіх класів Вчитель ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист  
Ворошилова О.І. 
 

Сучасні тенденції розвитку 

навчально-пізнавальної 

діяльності молодших 

школярів.  

26. Вчителів четвертих 

класів 
Вчитель ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей), спеціаліст вищої категорії, старший 

вчитель  Мазур І.М. 

Використання інтерактивних 

методів навчання в 

навчально-виховному 

процесі. 
27. Шкільних бібліотекарів Бібліотекар НВО «Олександрійська 

гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ 

ступенів – школа мистецтв», спеціаліст  І 

категорії, Пироженко В.І. 

Формування інформаційної 

культури сучасного учня. 

28. Вихователів ясельних 

груп. 
 

Вихователь-методист ДНЗ № 42  
спеціаліст вищої категорії, Навроцька Л.В. 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі 

29. Вихователів молодших 

груп 
Методист ДНЗ № 43, спеціаліст вищої 

категорії Бабій О.В.  
Формування логіко-

математичних уявлень у 

молодших дошкільників. 
30. Вихователів середніх 

груп 
 

Методист ДНЗ № 18, спеціаліст першої 

категорії Кривич Л.П. 
 

Формування логіко-

математичних уявлень у дітей 

середнього дошкільного віку. 

31. Вихователів старших 

груп 
Методист ДНЗ № 39, спеціаліст вищої 

категорії Підгорна С.С. 
Реалізація завдань програми 

розвитку дітей старшого 



 дошкільного віку «Впевнений 

старт». 
32. Завідувачів ДНЗ Завідувач ДНЗ № 25, відмінник освіти 

України Салівоник Н.М.  
Роль інформаційно-

комунікативних технологій в 

підвищенні якості дошкільної 

освіти. 
33. Музичних керівників 

дошкільних закладів 
Музичний керівник ДНЗ № 18, спеціаліст  

Куртлушаєва С.С. 
Використання інноваційних 

технологій в сфері музичного 

виховання. Специфіка роботи 

з дітьми раннього та 

молодшого дошкільного віку. 
34. Методистів ДНЗ Методист науково-методичного центру 

Коваленко Г.М. 
Використання інноваційних 

технологій в роботі з 

педагогічними кадрами. 

35. Керівників гуртків ЗНЗ 

та ПНЗ. 
Методист БДЮТ Мартиненко Н.В. Створення умов для розвитку 

особистості школярів шляхом 

залучення їхньої до роботи в 

гуртках. 
4. Продовжити роботу опорних навчальних закладів:  

№ 
п/п 

Навчальний заклад Керівник закладу Проблема 

1. НВО «Олександрійська гімназія  
ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв» 

Лобунська О.А. Удосконалення управлінської 

майстерності керівників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Впровадження превентивних 

проектів «Захисти себе від ВІЛ», 

«Школа проти СНІД» 
2. Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. Горького 
Вотінцева Л.С. Формування здорового способу 

життя 
3. Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІ ступенів № 8  
Косяк Т.А. Впровадження превентивних 

проектів «Захисти себе від ВІЛ», 

«Школа проти СНІД» 
4. Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів № 9  
Разуваєва Г.Б. Педагогічні інновації через 

творчість вчителя. Розвиток 

учнівського самоврядування.  
Впровадження превентивних 

проектів «Захисти себе від ВІЛ», 

«Школа проти СНІД» 
5. Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів № 10 
Петренко Т.І. Впровадження педагогічних ідей  

В.О.Сухомлинського в практику 

роботи навчальних закладів 
6. Ліцей інформаційних технологій Бутрименко О.М. Впровадження інформаційних 

технологій в навчально-виховний 

процес 
7. Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів № 15 
Кравченко Б.Є. Атестація педагогічних кадрів  

8. ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей) Терентьєва О. Трудове виховання школярів. 

Формування здорового способу 

життя 
9. НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19 – ДНЗ 

«Лісова казка» 
Овчаренко Н.Є. Організація науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами. 

Впровадження превентивних 

проектів «Захисти себе від ВІЛ», 

«Школа проти СНІД». Реалізація 

завдань програми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт». 
10. НВК «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа»  
Коваленко С.П. Система роботи з обдарованими 

дітьми. Громадянсько-патріотичне 



виховання школярів 

11. Санаторний дошкільний навчальний 

заклад № 16 
Буц О.М. Організація оздоровчої роботи в 

дошкільних навчальних закладах. 
12. Дошкільний навчальний заклад – ясла-

садок № 39 
Нога Л.С. Педагогічний менеджмент в 

системі дошкільної освіти 
13. Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 42 
Кострубань Л.Ф. Впровадження в практику роботи 

педагогічної спадщини ідей 

В.О.Сухомлинського 
14. Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 43 
Семянів В.І. Інклюзивна освіта в дошкільному 

навчальному закладі. Наступність 

роботи дошкільного закладу і 

школи.  

 

 5. Продовжити роботу: 

5.1. Ради  науково-методичного центру (голова – директор науково-методичного центру 

Аннікова О.М.). 

 5.2. Постійно діючих семінарів: 

-    директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

(керівник – директор науково-методичного центру Аннікова О.М.); 

- завідувачів дошкільних навчальних закладів (керівник – методист науково-

методичного центру Коваленко Г.М.); 

- заступників директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 

навчально-виховної роботи (керівник – директор науково-методичного центру 

Аннікова О.М.); 

- методистів дошкільних навчальних закладів (керівник – методист науково-

методичного центру Коваленко Г.М.). 

6. Організувати роботу методичних формувань з проблем управлінської діяльності 

керівників навчальних закладів: 

№ 

п/п 

Методичні формування керівники Учасники 

формувань 

Проблема 

1. Творча група з проблем 

управлінської діяльності 

Аннікова О.М., 

Шкорина П.І. 

Директори ЗНЗ Моніторинг якості 

загальної середньої 

освіти та рівня 

навчальних досягнень 

учнів 

2. Школа резерву керівних 

кадрів 

Аннікова О.М., 

Шкорина П.І., 

Коваленко Г.М. 

Педагогічні 

працівники, 

внесені до резерву 

керівних кадрів 

Сучасні підходи 

до управління 

навчальним закладом 

3. Школа управлінської 

майстерності керівника 

ДНЗ 

Коваленко Г.М. Завідувачі ДНЗ Інноваційні технології 

управління дошкільним 

навчальним закладом 

4. Школа методичного 

менеджменту 

Баєвська А.А., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ст. № 19 – ДНЗ 

«Лісова казка» 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

Організація методичної 

роботи з педагогічними 

кадрами на основі 

реалізації особистісно 

орієнтованого підходу 

5. Школа методиста  О.Аннікова Директор НМЦ Особливості 

застосування 

інноваційних 

педагогічних технологій 



в сучасній освіті 

 

7. Затвердити перелік шкіл, творчих, динамічних, ініціативних, проблемно-пошукових 

груп, інших методичних формувань: 

№ 

п/п 

Методичні 

формування 

Керівники Учасники формувань Проблема 

1. Творча група 

вчителів світової 

літератури 

Ціпов’яз Л.В., 

вчитель зарубіжної 

літератури НВО 

«Олександрійська 

гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв», 

Заслужений 

вчитель України,  

спеціаліст  вищої 

категорії, вчитель-

методист 

Вчителі світової 

літератури 

 

Робота з 

обдарованими дітьми 

в процесі аналізу та 

інтерпретації 

художнього тексту 

2. Творча група 

практичних 

психологів і 

соціальних 

педагогів 

Швець А.А., 

практичний 

психолог ЗНЗ 

І-ІІІ ст. № 15 

Практичні психологи: 

Черниш Т.В. – НВО 

Олександрійська 

гімназія 

ім.Т.Г.Шевченка; 

Сапун І.В. – ЗНЗ № 9; 

Єрмоленко М.Г., 

Домбровська В.С. – 

ОНВК; 

Карчевська О.В., 

Олефіренко О.М. – 

НВК 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа»; 

Кудлай О.М. – ДНЗ 

№ 2, Мироненко І.І. – 

ЗНЗ № 6 

Реалізація творчого 

потенціалу 

практичних 

психологів міста через 

впровадження 

новітніх методичних 

розробок. 

3. Творча група 

вихователів- 

методистів 

Коваленко Г.М., 

методист науково-

методичного 

центру 

Вихователі-

методисти: 

Олійник Н.Є., ДНЗ № 

25; 

Пісаревських Ж.М. 

ДНЗ № 35; 

Підгорна С.С., 

ДНЗ № 39; 

Бабій О.В., ДНЗ № 43 

Реалізація завдань 

освітньої лінії 

«Комп’ютерна 

грамота». 

4. Творча група 

вчителів основ 

здоров'я   

Лепетенко Н.В., 

вчитель ОЗ 

ЗНЗ № 9 

Вчителі ОЗ міста 

 

Підвищення 

ефективності уроку, 

формування в учнів 

мотивації щодо 

дбайливого ставлення 



до життя і здоров’я 

5. Превентивні 

проекти «Школа 

проти СНІДУ». 

«ХОУП»  

Куделінська Н.Є., 

Задвірна Ю.В., 

гімназія 

ім. Т.Г.Шевченка; 

Журавель І.М., 

ЗНЗ № 8; 

Лепетенко Н.В., 

ЗНЗ № 9, 

Іванюк О.Г., 

вчитель ЗНЗ І-ІІІ 

ст. № 9 

Гальянова М.І., 

Овчаренко Н.Є., 

ЗНЗ № 19 

Майгур Н.А., НВК 
«Марто-Іванівський 
ЗНЗ І-ІІст. – ДНЗ» 

Вчителі початкових 

класів, класні 

керівники 

8-10 класів. 

Активізація діяльності 

закладів освіти щодо 

збереження і 

зміцнення здоров'я 

дітей 

6. Творча група 

вчителів історії 

Саражина Т.В.,  

вчитель ОНВК 

Вчителі історії:  

Таран Т.О., гімназія  

ім. Т.Г.Шевченка;  

Леонова Т.І., ЗНЗ № 

15; Нікіфорова О. Г., 

ОНВК 

Організація і творче 

використання 

потенціалу шкільного 

музею. 

7. Школа професійної 

адаптації молодого 

вчителя  

Гейко С.І., 

методист НМЦ 

Молоді вчителі Сприяння 

професійному 

становленню молодих 

педагогів 

8. Творча група 

вчителів фізики 

Чиж Л.І., учитель 

НВК 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа» 

Вчителі фізики: 

Д'яченко Н.М., 

гімназія; 

Сичова Н.І., ЗНЗ № 9; 

Ляшенко Г.І., ЛІТ; 

Конакова Н.М., 

колегіум; 

Котляр Н.М., НВК 

«Звен. ЗНЗ» 

Формування навичок 

наукового мислення в 

процесі вивчення 

фізики та розвиток 

творчих здібностей 

учнів шляхом 

організації їх 

самостійної 

пізнавальної 

діяльності. 

9. Творча група 

вчителів 

початкових класів 

«Філософія для 

дітей» в початковій 

школі 

Маркова С.О., 

вчитель початкових 

класів НВК 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа» 

Вчителі початкових 

класів НВК 

«Олександрійський 

колегіум» Крюкова 

Л.І., Рожко С.Ю., 

Куценко Л.А., 

Тухар Т.П. 

Формування 

особистості 

майбутнього 

громадянина України, 

здатного брати на себе 

відповідальність 

10. Творча група 

вчителів 

початкових класів  

Левченко Т.П., 

вчитель ЗНЗ № 10 

Вчителі початкових 

класів Сухина С.М., 

ЗНЗ № 10; Царенко 

Н.С., гімназія; Бойко 

О.В., колегіум; Козар 

Т.М., ЗНЗ № 6 

Використання ІКТ в 

початковій школі. 

11. Творча група 

вчителів 

образотворчого 

мистецтва та 

Кисіль Н.М., 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва та 

Вчителі: 

Павленко Н.С., 

ОНВК; 

Гірка І.О. НВК 

Шляхи удосконалення 

навчально-виховного 

процесу з предметів 

«Образотворче 



художньої культури    художньої 

культури НВО 

«Олександрійська 

гімназія» 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа»; 

Артем’єва Л.В., ЗНЗ 

І-ІІІ ст. № 2; Піскова 

С.В. (ЛІТ). 

мистецтво» та 

«Художня культура» 

12. Творча група 

вчителів англійської 

мови 

Туник Л.В.,  

вчитель колегіуму 

Вчителі англійської 

мови НВК 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа» 

Удосконалення форм і 

методів навчання 

англійської мови на 

початковому етапі 

13. Творча група 

вчителів англійської 

мови 

Зеленяк О.О.,  

вчитель колегіуму 

Вчителі англійської 

мови НВК 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа» 

Адаптація НМК 

Enterprise  до умов 

колегіуму з метою 

формування 

інтелігентної 

особистості 

14. Динамічна група 

класних керівників 

Московчук В.В., 

ОНВК (ЗНЗ І-ІІст. 

№ 17 – ліцей) 

Класні керівники: 

ОНВК, ЛІТ, ЗНЗ № 2, 

НВК «ЗНЗ № 19» 

Використання 

проектних технологій 

в умовах 

впровадження 

програми «Основні 

орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів» 

15. Творча група 

вчителів німецької 

мови 

Тимошенко М.П., 

вчитель колегіуму 

Вчителі німецької  

мови НВК 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа» 

Використання «Історії 

в малюнках» на 

уроках німецької мови 

з метою розвитку в 

учнів навичок усного 

мовлення 

16. Творча група 

вчителів англійської 

мови 

Громова С.А., 

вчитель ЗНЗ № 9 

Вчителі англійської 

мови ЗНЗ № 9 

Складання 

комп’ютерних 

проектів та їх 

використання на 

уроках 

17. Творча група 

вчителів англійської 

мови 

Міщенко О.В.,  

вчитель ЗНЗ № 9 

Вчителі англійської 

мови ЗНЗ № 9 

Використання 

інтерактивних методів 

та прийомів на уроках 

англійської мови. 

18. Консультпункт для 

заступників 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

Піскова О.Г., 

заступник 

директора з НВР 

ОНВК (ЗНЗ І-ІІ 

ступенів № 17 – 

ліцей) 

Заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

Науково-методичне 

забезпечення 

сучасного уроку 

19. Творча група 

вчителів 

української мови та 

літератури 

Баєвська А.А.,  

Учитель-методист 

НВК «ЗНЗ І-ІІІст. 

№ 19 – ДНЗ 

«Лісова казка» 

заступник директора з 

начально-виховної 

роботи  

 



20. Проблемна 

лабораторія 

вчителя-дослідника 

Івашньова С.В., 

кандидат 

педагогічних наук. 

Учителі-дослідники Основи наукових 

досліджень 

 

8. З метою творчого впровадження в практику роботи досягнень майстрів педагогічної 

справи організувати роботу майстер-класів:  

№ 

п/п 

Керівники Слухачі Проблема 

1. Клюєва О.М., вчитель 

музичного мистецтва НВО 

«Олександрійська гімназія» 

 

Вчителі музичного мистецтва 

ЗНЗ міста. 

 

 

Розвиток вокально-хорових 

навичок у школярів. 

 

 

2. Ткач О.Г., педагог-

організатор ЗНЗ І-ІІІст. № 2 

ім.М.Горького 

Педагоги-організатори ЗНЗ 

міста 

Координація та навчання 

лідерів органів учнівського 

самоврядування навчальних 

закладів. 

3. Зеленяк О.П., вчитель 

математики НВК 

«Олександрійський 

колегіум – спеціалізована 

школа» 

Вчителі математики ЗНЗ міста Методика використання 

комп’ютера на уроках 

математики 

4. Колісник Ю.В., вчитель 

історії ЗНЗ № 19 

Вчителі історії ЗНЗ міста  Використання краєзнавчих 

матеріалів на уроках та в 

позаурочний час.  

5. Філіп І.В., вчитель 

правознавства ліцею 

інформаційних технологій 

Вчителі правознавства ЗНЗ 

міста 

Формування предметних 

компетентностей на уроках 

правознавства  

6. Павленко Н.С., вчитель 

образотворчого мистецтва 

ОНВК (ЗНЗ І-ІІст. № 17 – 

ліцей) 

Вчителі початкових класів, які 

викладають образотворче 

мистецтво в початковій школі. 

Композиції простір та 

техніка виконання 

живописної роботи. 

7. Разуваєва Г.Б., директор, 

учитель рос.мови та 

літератури, учитель 

методист ЗНЗ І-ІІІст. № 9 

Вчителі російської мови ЗНЗ 

міста 

Викладання російської 

мови на комунікативній 

основі.  

9. Науково-методичному центру управління освіти (Аннікова О.М.):  

9.1. Удосконалювати зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами. 

9.2. Здійснювати науково-методичне й організаційно-педагогічне забезпечення навчально-

виховного процесу на основі інноваційних технологій. 

9.3. Створити умови для підвищення рівня педагогічної майстерності на діагностичній 

основі. 

9.4. Забезпечити виявлення, апробацію та впровадження перспективного педагогічного 

досвіду. 

9.5. Удосконалювати моніторинговий супровід навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах.  

10. Керівникам навчальних закладів створити належні умови для  участі педагогічних 

працівників в роботі методичних формувань з метою підвищення їх кваліфікації та 

професійної майстерності. 

11. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління  

освіти, молоді та спорту                                                                         Л. ДИМКОВА  

    

Шкорина, 7-04-85, л 


